
Vāģi! Brumm! Brumm! 



Zibens Makvīna dzīvei ir 
tikai viens mērķis – uzvarēt. 

Taču viss mainās, kad 
Zibens Makvīns nejauši 
nokļūst Radiatormiestā. 

Tieši tur viņš sastop īstus 
draugus un saprot, ka dzīve 
ir kaut kas vairāk par 
sacīkšu trasi.  

Vāģi 



Zibens Makvīns ir jauns, 
karstgalvīgs vāģis, kurš sapņo 
uzvarēt slavenajā Virzuļa 
kausa čempionātā.   

Iepazīsti tuvāk visus filmas 
“Vāģi” varoņus un izlaid kādu 
līkumu pa Radiatormiesta 
ielām!  

Uzzini par Zibens Makvīna 
labākā drauga Metriņa īpašo 
talantu – sacerēt garstāstus!  

Rokasgrāmata 



Grāmatā atradīsi divus 

stāstus: 

• Zilais Ramone;  

• Kaktusi – au!  

 

Grāmata lasāma no abām 
pusēm. 

Zilais Ramone 



Rāmo Doku Hadsonu 
Radiatormiesta iemītnieki 
pazīst un ciena.  

Taču ne visi zina, ka 
jaunībā Hadsons ieguvis 
trīs Virzuļa kausus.  

Lasi un uzzini, kā 
leģendārais sacīkšu vāģis 
kļuva par iemīļotu 
dakteri.   

Doka Hadsona jaunā 
dzīve 



Sacīkšu trasē vāģi sprāgst 
kā pūpēži.  

Zibens Makvīns ir 
uztraucies un piedzīvo 
rūgtus zaudējumus.  

Negaidīti vecais lāga 
Metriņš kļūst par spiegu. 
Kā viņš tiks galā ar jauno 
lomu un ko par to teiks 
labākie draugi?   

 

Spiegs pret paša gribu 



Tajos tālajos laikos Metriņa 
virsbūve laistījās gaiši zilā 
krāsā un viņa sānos nebija 
nevienas buktes, par rūsas 
plankumiem pat nerunājot. 
Šķiet neticami, vai ne?  

Lasi un uzzini, kādas 
delverības Metriņš 
sastrādāja jaunībā un kā 
pazaudēja savu motora 
pārsegu!  

Metriņš 
un 

 motora pārsegs 



Radiatormiesta mieru 
iztraucē pamatīgs troksnis, 
ko sacēlis bariņš zili zaļu 
vāģu. 

Vietējie vāģi nolemj, ka par 
kārtību pilsētā jārūpējas 
visiem, un ieceļ Metriņu par 
Šerifa palīgu.  

Lasi un uzzini, kā Metriņa 
laipnā, bet noteiktā rīcība 
ātri vien ievieš kārtību 
pilsētā un visi var priecāties 
par brīnišķīgo dienu!  

Šerifa palīgs 
Metriņš 



Zibens Makvīns ar savu labāko 
draugu Metriņu traucās uz 
traktoru lauku.  

Bija piektdienas vakars, un abiem 
prāts nesās uz izpriecām.  

Par to, kas notika tālāk, lasi 
grāmatā “Vakara pasaciņas”.  

 Piektdienas 
vakara izpriecas 



Šerifam kļūst skaidrs, ka 
ugunsdzēsēju vāģis Gunis 
viens netiks galā ar saviem 
pienākumiem un ir jāveido 
ugunsdzēsēju komanda.  

Drīz Zibens pamana 
dūmus, un ugunsdzēsēju 
komanda steidzas palīgā.  

Lasi un uzzini, kas izraisīja 
ugunsgrēku un kā vāģiem 
veicās pirmajā dzēšanas 
reizē! 

Ugunsdzēsēju 
komanda 



Kurš gan nepazīst Zibeni 
Makvīnu un nav dzirdējis par 
viņa piedzīvojumiem un 
triumfu sacīkšu trasē.  

Kopā ar Zibeni vienmēr ir 
bariņš lāga vāģu no 
Radiatormiesta.  

Spied pedāli grīdā un lasi 
grāmatu no starta līdz 
finišam!  

 

Vāģu pasaule 



Lasi par Zibens Makvīna un 
viņa draugu piedzīvojumiem! 

Šajā greznajā krājumā 
apkopoti Disney/Pixar 
animācijas studijas filmu 
“Vāģi” un “Vāģi 2” stāsti, kā 
arī atsevišķi filmas varoņu 
piedzīvojumi stāstos. 

Zelta stāstu grāmata 



Zibens Makvīns ir 
iemantojis īsta 
čempiona reputāciju 
visā pasaulē. 
Sagatavojies – tevi 
gaida elpu aizraujoši 
piedzīvojumi! 

Vāģi 3 
Kinostāsts 



Šajā grāmatā lasi par 
Zibens Makvīna jauno 
izaicinājumu, bet pēc 
tam risini uzdevumus 
kopā ar brašo vāģi un 
viņa draugiem! 

Vāģi 3 
Ņem līdzi stāstu! 



To, kas ir īsta draudzība, Zibens 
Makvīns uzzina Radiatormiestā. 

Draudzība izpaužas dažādos veidos 
un krāsās, un to atklāj Zibens jaunie 
draugi:  

• sarkanais ugunsdzēsējs Gunis;  

• mazais pacēlājs Gvido; 

• skaistā, zilā Sallija;  

• rūsganais, piemīlīgais Metriņš;  

• un pārējie vāģi. 

Mācies zīmēt un krāsot vāģus! 

 

Mācies zīmēt! 




